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Przez miesiąc mieszkańcy Redy mogli 
składać swoje propozycje zadań na rok 
2022, finansowanych z wydzielonej części 
miejskiego budżetu, tzw. budżetu party-
cypacyjnego. Termin składania wniosków 
upłynął 15 września.

- Do Urzędu wpłynęło 16 wniosków oraz 
2 wnioski po terminie – mówi Hanna Ja-
niak, Sekretarz Miasta Redy – Przeważa-
jącym sposobem składania wniosków była 
forma elektroniczna, przez stronę poświę-
coną budżetowi obywatelskiemu www.
bo.reda.pl. Teraz czas na ocenę formalną 
i merytoryczną.

Na ocenę złożonych propozycji urzędni-
cy mają czas do 29 października. W tym 
celu Burmistrz Miasta Redy powołał ko-
misję, w skład której wchodzą radni Rady 
Miejskiej w Redzie.

- Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego 
oceni projekty pod względem prawidłowo-
ści ich przygotowania oraz przeanalizuje 
możliwość ich realizacji w ciągu roku bu-
dżetowego – mówi Hanna Janiak – Anali-
zie podlegają kwestie formalne, czyli mię-
dzy innymi to, czy wniosek został złożony 
w terminie i na prawidłowym formularzu, 
czy zawiera wymaganą listę poparcia, i czy 
jest zgodny z prawem, w tym prawem lo-
kalnym. Podczas merytorycznej oceny 

projektu komisja bierze pod uwagę zało-
żone ramy finansowe i racjonalne gospo-
darowanie środkami publicznymi, status 
nieruchomości oraz aspekty techniczne 
i zgodność z zadaniami własnymi Gminy.

Podczas oceny każdego z projektów ko-
misja będzie korzystać z pomocy, opinii 
i konsultacji miejskich urzędników, odpo-
wiedzialnych za poszczególne zagadnienia, 
w tym przedstawicieli Referatów Inwestycji, 
Nieruchomości, Urbanistyki i Architektu-

ry, a także pionu finansowego. Prace komi-
sji zakończy przedstawienie burmistrzowi 
listy projektów rekomendowanych do pod-
dania pod głosowanie mieszkańców.

- Lista projektów, nad którymi mieszkań-
cy Redy będą głosować, do 15 listopada po-
jawi się na stronie www.bo.reda.pl – mówi 
Hanna Janiak – Głosowanie będzie moż-
liwe jedynie elektronicznie i mamy na to 
dwa tygodnie, do 30 listopada. Ogłoszenie 
wyników nastąpi do 7 grudnia.

Na Budżet Obywatelski w roku 2022 
Reda przeznacza 400 tysięcy złotych.

Stan realizacji projektów BO 2020
- Jak wiele innych rzeczy, tak i budżet oby-

watelski został w ubiegłym roku wstrzyma-
ny z powodu pandemii. Głosowanie się nie 
odbyło, co oznacza, że w kalendarzu redz-
kiego budżetu obywatelskiego po BO 2020 
następuje od razu BO 2022 – mówi Halina 
Grzeszczuk, zastępca burmistrza Redy – Re-
alizacja zwycięskich projektów z roku 2020 

też została przesunięta o rok, więc inwesty-
cje albo już się zakończyły, albo są w trakcie 
realizacji. Wyjątkiem był kolejny, trzeci już 
etap remontu chodnika na ul. Długiej, który 
zrealizowano na wiosnę roku 2020.

Jeszcze w tym miesiącu zakończy się bu-
dowa pieszego przejścia przez las z dziel-
nicy Reda Betlejem do stacji SKM Reda 
Pieleszewo. Na bazie ścieżki gruntowej, 
pełniącej funkcję łącznika między Pie-
leszewem a Betlejem, wykorzystywanej 
przez pieszych i rowerzystów jako najszyb-
sza droga do stacji SKM Reda Pieleszewo, 
powstaje spacerowa ścieżka edukacyjna, 
tymczasowo utwardzona naturalnym 
kruszywem. Przy ścieżce ustawiono dwie 
drewniane ławki oraz zamontowano prze-
szkody uniemożliwiające wjazd samocho-
dem. Dojście do ścieżki z ulicy Karłowicza 
zostało wyłożone kostką. Prace zostaną za-
kończone we wrześniu, koszt inwestycji to 
ponad 58 tysięcy złotych. 

- Oprócz tego, do końca roku przewidu-
jemy zakończenie trzech zadań. To rozbu-
dowa miejsca do aktywnego wypoczynku 
przy Szkole Podstawowej nr 6, miniboisko 
wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej 
nr 2 oraz oświetlenie placu zabaw w Redzie 
Rekowie wraz z fragmentem ulicy Korzen-
nej – dodaje Halina Grzeszczuk.
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W niedzielę 26 września w hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi odbędą 
się dwa koncerty zespołu Żuki, o godz. 15.00 
i 18.00. Występy są biletowane, a bezpłatne 
bilety można odebrać w recepcji Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi na ul. 
Mickiewicza 49.
Koncerty odbędą się z okazji miejskich 
obchodów Dnia Seniora i dlatego pierw-
szeństwo mają osoby w wieku 60+, jednak 
zaproszenie jest kierowane do wszystkich 
mieszkańców Rumi.

Zespół Żuki to polski trybutowy zespół 
muzyczny wywodzący się z Bydgosz-
czy. W trakcie swojej kariery muzycznej 
zespół skupił się praktycznie wyłącznie na 
wykonywaniu utworów grupy The Beatles. 
Gra także przeboje takich wykonaw-
ców jak Led Zeppelin, Krzysztof Klen-
czon, Czerwone Gitary, czy Free. Z racji 
skoncentrowania się na twórczości The 
Beatles, zespół przyjął spolszczoną nazwę 
„Czwórki z Liverpoolu”.
(wikipedia.pl)

Rumia zapRasza senioRów i nie tylko 
na konceRt Żuków
Rumia | w recepcji miejskiego ośrodka sportu i Rekreacji w Rumi można odebrać bez-
płatne bilety na koncert zespołu Żuki. Dwa koncerty tego zespołu odbędą się w najbliż-
szą niedzielę z okazji miejskich obchodów Dnia seniora. 

fot. UM Rumia

Trwa weryfikacja wniosków 
do Budżetu Obywatelskiego 2022

Reda | Upłynął termin składania wniosków do redzkiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Do końca października projekty będą oceniane.

W wejherowskiej bibliotece zgromadziło się wielu 
małych, przebranych w bajkowe stroje czytelnikó-
w,ich rodziców i dziadków. Podczas trwania zabawy 
w kąciku zabaw retro można było przypomnieć so-
bie projektor do filmów czy grę w kapsle. Była oka-
zja, aby zagrać w grę terenową w budynku biblioteki 
i znaleźć upominki. Specjalną niespodziankę przy-
gotowała grupa teatralna SUTW „Srebrna Nitka” 
i „Errata”, wystawiając spektakl „Nie ma tego złego”, 
którego przesłaniem było, jak bardzo w bajkach po-
trzebne są „czarne charaktery”.

Bajkowy klimat dostarczyła również wystawa 
fotografii  z sesji plenerowej , w której wzięli mali 
czytelnicy biblioteki przebrani w stroje ulubionych 
bajkowych postaci, a upominki dla małych modeli 
wręczyli Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, dyrektor 
biblioteki i Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa. Autorem zwycięskiego projektu 
„Rodzinne z bajkami zGRYwanie” zrealizowanego 
w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskie-
go, był Krzysztof Powałka.

MF 

Festyn dobiegł końca
WejheRoWo | Spektakl dla dzieci, kącik zabaw retro, planszówki i pokaz iluzji - m.in. takie bajkowe 
atrakcje przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna podczas festynu „Rodzinne z bajkami zGRYwanie”.
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dla 

dziennikarza
Jest praca

Booktalking, nazywany także „gawędami 
o książkach”, to krótkie zareklamowanie 
książki. Nie jest to streszczenie ani recen-
zja, ale raczej przedstawienie bohaterów, 
fabuły czy też kilku scen z książki w taki 
sposób, by słuchacze chcieli sięgnąć po 
nią i przeczytać ją samodzielnie. Booktal-
king to również dzielenie się ze słucha-
czami swoim entuzjazmem do książek 
i zachęcanie do czytania dla przyjemności.
Warsztaty realizowane są w ramach pro-
jektu „Z kamerą wśród książek. Literatura 
w obiektywie nowych technologii”, który 
otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Prowadzącym będzie Doktor Michał Za-
jąc- od września 2008 roku jest wicedy-
rektorem Instytutu Informacji Naukowej 
i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Jego zainteresowania to: 
rynek książki dziecięcej (w szczególno-

ści edytorstwo i działania promocyjne), 
literatura dla dzieci oraz biblioteki dla 
dzieci i młodzieży. Aktywnie działa w orga-
nizacjach pozarządowych związanych 
z książką, bibliotekami i ruchem wydawni-
czym: Fundacji Info XXI (członek zarządu 
2001-2003), Polskiej Sekcji IBBY (członek 
zarządu podczas 3 kadencji, także obec-
nie) oraz Polskim Towarzystwie Bibliolo-
gicznym Oddziale Warszawskim (wice-
prezes). Opublikował szereg artykułów 
poświęconych rynkowi książki dziecięcej 
w „Guliwerze”, „Poradniku Bibliotekarza”, 
„Magazynie Literackim – Książki”, „Biblio-
tece Analiz”, „Notesie Wydawniczym”. 
Spotkanie odbędzie się 29 września w go-
dzinach od 12:30 do 16:00 w Stacji Kultura 
w Rumi, ul. Starowiejska 2. Na wydarzenie 
obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod 
adresem: promocja@bibliotekrumia.pl. 
MF

czym jest booktalking?
Rumia | Doświadczony promotor metody booktalkingu poprowadzi warsztaty dla doro-
słych, którzy poszukują nowych i ciekawych sposobów na prace z książką.

fot. pixabay.com

Podczas jubileuszowej uroczystości w Te-
atrze Miejskim w Gdyni rozmawiano m.in. 
o wyzwaniach, jakie stoją przed samorzą-
dami w obliczu globalnego ocieplenia. 
Zaproszeni goście podkreślali, że w dobie 
zmian klimatycznych wszyscy musimy sku-
pić się na nowych rozwiązaniach technolo-
gicznych, redukujących gazy cieplarniane. 
Wśród prelegentów byli: prof. Piotr Step-
nowski - rektor Uniwersytetu Gdańskiego, 
prof. Adam Cenian z Polskiej Akademii 
Nauk, Beata Rutkiewicz - zastępca Prezy-
denta Wejherowa, Bartosz Frankowski – 
pełnomocnik Prezydenta Gdyni, Elżbieta 
Kowalewska - dyrektor oddziału Wybrzeże 
PGE EC oraz Janusz Różalski – prezes Za-
rządu OPEC Sp. z o.o wyzwaniem są 
finanse

- OPEC, który obchodzi jubileusz 60-
lecia, ma ogromne znaczenie dla naszego 
miasta, ponieważ razem ze spółką gazow-
niczą są dostarczycielami ciepła, które 
spełnia wymogi klimatyczne i co ważne, 
jest rozwiązaniem na miarę naszych moż-
liwości finansowych – podkreślała Beata 
Rutkiewicz, zastępca Prezydenta Wejhero-
wa ds. rozwoju miasta – Mogę powiedzieć, 

że Wejherowo jest w dobrej sytuacji, po 
pierwsze dlatego, że firma OPEC bardzo 
wcześnie i bardzo dużo poświęciła czasu 
na to, aby rozwiązania dotyczące sieci cie-
płowniczej były nowoczesne. Dzisiaj musi-
my przekonać naszego mieszkańca, który 
ma w domu stary, węglowy piec, aby chciał 
go zlikwidować. Jednak prawdziwym wy-
zwaniem dla mieszkańca i samorządu są 
finanse, bez nich niewiele zrobimy. Li-
czymy na Unię Europejską, bo dzisiejszy 
okres programowania skupia się właśnie 
w większości na zmianach klimatycznych 
i liczymy, że będziemy mogli pozyskiwać te 
środki. W imieniu prezydenta Wejherowa 
i mieszkańców, chciałabym pogratulować 
jubileuszu i podziękować za to, co już się 
wydarzyło, bo zmiany są ogromne, a spół-
ce życzymy wizji, dalszej odwagi i współ-
pracy, bo ta jest najważniejsza. 

mapy teRmowizyjne 
Szczególnym wydarzeniem podczas 

uroczystości była premiera strony inter-
netowej z mapami termowizyjnymi miast. 
To projekt skierowany do mieszkańców. 
Dzięki inicjatywie Gdyni, Rumi, Wejhe-

rowa, Redy i OPEC powstała strona, na 
której można odnaleźć swoje budynki, 
a potem szybko i łatwo ocenić ich izolację 
termiczną i miejsca strat ciepła:

termalne.obliview.com

polski kapitał, nowoczesność, 
bezpieczeństwo i ekologia

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej, to firma ze 100 proc. kapitałem 
polskim, której właścicielami są: Ko-
munalny Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” oraz Gmina Miasta Gdyni, 
Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Mia-
sta Rumi. OPEC w sposób: nowoczesny, 
bezpieczny, niezawodny i przyjazny śro-
dowisku zapewnia ciepło mieszkańcom: 
Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz części 

gminy Kosakowo, obsługując ponad 60 
proc. mieszkańców i pokrywając oko-
ło 70 proc. zapotrzebowania na energię 
cieplną. Spółka poza bieżącą działalno-
ścią związaną z produkcją, dystrybucją 
i dostawą ciepła do budynków, podejmu-
je także liczne działania na rzecz lokal-
nych społeczności.

60 lat OPEC - miasta w obliczu 
globalnego ocieplenia

PomoRze | W  tym roku Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej obchodzi swoje 60. urodziny. W  Teatrze Miejskim w  Gdyni odbyła debata na   temat 
„Miasta w  obliczu globalnego ocieplenia”. Jednym z  prelegentów była Beata Rutkiewicz, zastępca Prezydenta Wejherowa. Szczególnym wydarzeniem była pre-
miera strony internetowej z  mapami termowizyjnymi miast.



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 24 września 20214

OgłOszenie 149/2021/DB

Nowoczesny rezonans magnetyczny
WejheRoWo | W  Centrum Medycznym Affidea, działającym w  Wejherowie od  11 lat, zakończono właśnie szeroko zakrojone prace mo-
dernizacyjne. Dzięki nim nie tylko zwiększył się komfort pacjentów, zyskali oni też dostęp do  jednego z  najnowocześniejszych rezonansów 
magnetycznych (GE Signa Explorer), a  co za  tym idzie – do  specjalistycznej diagnostyki obrazowej. W  placówce Affidea można wykonać to  
badanie w  ramach refundacji NFZ oraz  prywatnie bez wymogu uzyskania skierowania od  lekarza specjalisty.

Rezonans magnetyczny to jedna z naj-
dokładniejszych metod diagnostyki 
obrazowej, przy tym bezpieczna, niein-
wazyjna i bezbolesna. Pomaga zlokali-
zować zmiany chorobowe m.in. w ukła-
dzie mięśniowym, szkieletowym (w tym 
w szpiku kostnym), a także ocenić funk-
cjonowanie naczyń krwionośnych i ser-
ca. Stanowi również doskonałe narzędzie 
w diagnostyce stwardnienia rozsianego  
i chorób prostaty. Na precyzję uzyski-
wanego obrazu ogromny wpływ ma 
aparatura, za pomocą której badanie jest 
wykonywane.

Nowy aparat, w który wyposażone jest 
Centrum Medyczne Affidea w Wejhero-
wie, poza niezwykle precyzyjnym obrazo-
waniem, zapewnia pacjentom także dużo 

większy komfort – niemal całkowicie zre-
dukowano w nim hałas, który zwykle towa-
rzyszy badaniom rezonansem. W trosce  
o wspomniany komfort cała pracownia 
została też całkowicie wyremontowana.

– Nowa odsłona naszej placówki 
w Wejherowie jest odzwierciedleniem 
szerszej strategii dwóch wymiarów ja-
kości Affidea, czyli wysokiej jakości 
diagnostycznej oraz obsługowej. Jestem 
przekonany, że nasi pacjenci o tym się 
przekonają – komentuje Tomasz Barski 
Dyrektor Operacyjny Affidea.

Kontakt: Centrum Medyczne Affidea, 
ul. Jagalskiego 10, Wejherowo, tel. 224 
411 111, mcm.wejherowo@affidea.com

Godziny otwarcia: Pon.- pt. 8:00 - 
18:00

ReklaMa 18/2021/Rl
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BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 66 00  urzad@um.rumia.pl 

RPP.6721.109.2021.ak Rumia, dnia 17.09.2021 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA RUMI

o przyjęciu dokumentów

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr  »
V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ulicy Tysiąclecia, »

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr  »
VIII/80/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2011 r. dla stref A8.MW,U1 i A9.MW.U1,

na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam  o  przyjęciu:

zarządzeniem Nr 1108/233/2021•	  Burmistrza Miasta Rumi z dnia 06.09.2021r zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi nr V/82/2019 z dnia 
28 marca 2019 r. dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ul. łokietka.

zarządzeniem Nr 1109/234/2021•	  Burmistrza Miasta Rumi z dnia 06.09.2021r  zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ulicy Tysiąclecia,

zarządzeniem Nr 1111/236/2021•	  Burmistrza Miasta Rumi z dnia 06.09.2021r  zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr Viii/80/2011 Rady Miejskiej Rumi 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. dla stref a8.MW,U1 i a9.MW.U1,

informacja o ww. dokumentach:

zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku  i jego ochronie  ▪
– www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń 
oraz w lokalnej prasie;

wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 16.07.2021 r. do  ▪
13.08.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, w pok. nr 200;

w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów ww. dokumentów w dniu  ▪
20.07.2021 r. zostały przeprowadzone dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach dokumentów 
rozwiązaniami;

każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projektach dokumentów mógł wnieść uwagi w formie  ▪
pisemnej do: 27.08.2021 r., na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. sobieskiego 7.

Wiadomości | Sport | Kultura | Biznes | Region | Co? Gdzie? Kiedy?

Bądź 
na Bieżąco
z
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Oficjalne oddanie zadań drogowych
PoWiat | Zakończyły się prace remontowe na drogach powiatowych w gminie Łęczyce. Zadania zrealizowane w Świchówku i Dzięcielcu otrzymały 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Na terenie gminy Łęczyce odda-
no do użytku dwa zadania drogowe 
na odcinku Świchowo – Świchów-
ko oraz Dzięcielec – Rozłaski Bór. 
Pierwsza droga łączy gminę Łęczyce 
z gminą Choczewo, zaś druga z Po-
wiatem Lęborskim.

– Bardzo się cieszę z oddania ko-
lejnych zadań drogowych. To bardzo 
ważne, aby systematycznie moderni-
zować stan infrastruktury drogowej, 
która przyczynia się nie tylko do 
poprawy bezpieczeństwa użytkowni-

ków ruchu, ale także komfortu życia 
mieszkańców – podkreśla Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius.

W ramach prac na drodze powia-
towej Kisewo – Żelazno na odcinku  
Świchowo – Świchówko wykonano 
remont nawierzchni o długości około 
2,5 km. Zadanie objęło również ścin-
kę i uzupełnienie poboczy, usunięcie 
krzewów i odrostów występujących 
w pasie drogowym, regulację wysoko-
ściową zjazdów oraz wykonanie ozna-
kowania pionowego i poziomego.

Prace modernizacyjne na drodze 
powiatowej Rozłaski Bór – Nawcz na 
odcinku Rozłaski Bór – Dzięcielec 
polegały na remoncie 3,5 km frag-
mentu drogi, która była w bardzo 
złym stanie technicznym.

O remont tej drogi od lat zabiega-
li mieszkańcy – mówi Wicestarosta 
Jacek Thiel. – Dlatego bardzo się cie-
szymy, że  przy wsparciu Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg udało się 
zrealizować to zadanie.

W ramach inwestycji wykonano 

wyrównanie istniejącej nawierzchni 
poprzez jej sfrezowanie, nałożenie 
warstwy wyrównawczej z betonu as-
faltowego i warstwy ścieralnej z ma-
styksu grysowego, pobocza gruntowe, 
remont istniejących zjazdów, posze-
rzenie jezdni do szerokości 5 m oraz 
oznakowanie poziome oraz pionowe.

Zadania zrealizowane zostały przez 
Powiat Wejherowski przy współpra-
cy z gminą Łęczyce i przy 50% do-
finansowaniu z RFRD. Łączny koszt 
obu inwestycji wyniósł 4,2 mln zł.fo
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Tegoroczna 28. ogólnopolska akcja 
przebiegała pod hasłem „Myślę, więc 
nie śmiecę”. Akcję w Wejherowie zorga-

nizował Urząd Miejski, który zapewnił 
uczestnikom "Sprzątania Świata" worki 
na śmieci i rękawice ochronne, a Zakład 

Usług Komunalnych zajął się odbiorem 
i zagospodarowaniem zebranych odpa-
dów. Udział w akcji wzięły wejherowskie 
przedszkola, szkoły podstawowe i po-
nadpodstawowe, nadleśnictwo, miejskie 
instytucje oraz zakłady pracy.

Dajemy przykład i uczymy dbałości 
o otoczenie

Jak powiedziała jedna z uczennic, któ-
ra wzięła udział w akcji, potrzebny jest 
nie jeden taki dzień, ale więcej, w któ-
rym wszyscy ludzie, bez względu na 
wiek i miejsce zamieszkania, powinni 
wyjść z domów i sprzątać śmieci, przy-
czyniać się do tego, aby nasze otoczenie 
było czyste i zadbane.

- Te śmieci, które zebraliśmy, wyrzu-
ciliśmy przecież my sami – mówi Anna. 
- Musimy przeciwdziałać zaśmiecaniu na-
szej najbliższej okolicy - to nie jest łatwe, 
ale warto spróbować, bo przyszłość ludz-
kości zależy w dużej mierze od nas. Jeśli 
nie zaczniemy dbać o ochronę środowi-
ska, "podpiszemy wyrok na nasze życie”.

Do akcji „Sprzątania świata” dołączyli 
także urzędnicy i włodarze Wejherowa 
m.in. Beata Rutkiewicz oraz radni Justy-
na Ostrowska, Dorota Chodubska i Le-
szek Szczypior.

 - Wspólne „Sprzątanie świata” to 
doskonała akcja edukacyjna, poprzez 
takie działania uczymy ludzi dbałości 
o nasze środowisko – mówi Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejhe-
rowa. – Potrzebujemy niewiele - pary 
rękawic i worka, aby posprzątać swoją 
najbliższą okolicę. Podnoszenie świa-
domości ekologicznej oraz kształto-
wanie postaw proekologicznych jest 
możliwe poprzez edukację dzieci już 
od najmłodszych lat. Bardzo istotne 
jest dawanie naszym dzieciom dobrych 
przykładów postępowania w zakresie 
ochrony środowiska, a tym samym 
dbania o czyste otoczenie.

Uczestnicy Akcji Sprzątania Świata 
w Wejherowie

Szkoły: Szkoła Podstawowa nr 5, 6, 9, 

11, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 
(SP nr 8), Społeczna Szkoła Podstawowa 
nr 1, Szkoła Podstawowa Zgromadzenia 
Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, 
Powiatowy Zespół Kształcenia Specjal-
nego, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
nr 2 dla Niesłyszących, Niepublicznie 
Szkoła Rzemiosła im. Św. Józefa w Wej-
herowie, I Liceum Ogólnokształcące, 
Powiatowy Zespół Szkół nr 2, nr 3 i nr 
4, Przedszkole Samorządowe nr 2 im. 
Kubusia Puchatka, Przedszkole Sióstr 
Zmartwychwstanek, Przedszkole „Kra-
ina Kubusia Puchatka”, Niepubliczne 
Przedszkole Edukacyjno-Sportowe 
Mapeciaki, Przedszkole Powiatowego 
Zespołu Kształcenia Specjalnego, Fun-
dacja „Rodzina Nadziei”, Przedszkole 
AKUKU, Przedszkole „Wędrowniczek”, 
Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dworek”, 
Przedszkole URWIS, Firma Eura-Tech, 
Firma MechVent, Nadleśnictwo Wej-
herowo, Urząd Miejski w Wejherowie, 
Straż Miejska w Wejherowie.

Wejherowianie sprzątają świat
KULtURa | Ponad 4 tysiące wejherowian – dzieci, młodzieży i  dorosłych wolontariuszy porządkowało w  miniony weekend teren w  różnych czę-
ściach miasta. Akcja „Sprzątanie Świata” odbywa się w  ramach cyklu „KLIMATycznie w  Wejherowie”. Działania w  Wejherowie są elementem akcji 
ekologicznych prowadzonych w  całej metropolii nad  Zatoką Gdańską jako Dni Solidarności Klimatycznej.

W ramach Narodowego Spisu Po-
wszechnego w Wejherowie urucho-
mione zostaną trzy punkty spisowe, 
w których mieszkańcy będą mogli 
dokonać spisu, który jest obowiąz-
kowy, a za odmowę udziału grozi 
kara grzywny. Jeden z punktów 
zostanie uruchomiony w sobotę, 
25 września w Urzędzie Miejskim 
w Wejherowie, przy ul. 12 Marca 
195, gdzie przygotowane zostaną 
stanowiska, w których dyżurować 
będą w godz. 11-16, rachmistrzowie 
spisowi. 
W poniedziałek, 27 września 
w godz. 8-15 będzie można spisać 
się w Zakładzie Ubezpieczeń Spo-
łecznych przy ul. Sobieskiego 294, 
a we wtorek 28 września w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej przy 

ul. Kaszubskiej 14 do dyspozycji 
mieszkańców będą dwa stanowiska 
spisowe, w których dyżur, w godz. 
10.30-17.30, będą pełnić pracowni-
cy Urzędu Statystycznego. 
Samo spisanie się nie jest skompli-
kowane i zajmuje maksymalnie kil-
ka minut. Nie trzeba mieć ze sobą 
dowodu osobistego, wystarczy 
znać swój PESEL. Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021 roku rozpoczął się 1 kwietnia 
i potrwa do 30 września 2021 roku. 
W Wejherowie do tej pory spisa-
nych jest ok. 60% mieszkańców. 
Przypominamy, że udział w Spis 
Powszechny jest obowiązkowy. 
Za odmowę udziału w spisie grozi 
kara grzywny. Policja otrzymała już 
blisko 80 wniosków o popełnienie 

wykroczenia, związanego z odmo-
wą udziału w spisie.
Na jakie pytania trzeba będzie 
odpowiedzieć?
W spisie ludności i mieszkań 
zbierane są dane dotyczące: struk-
tury demograficznej, w tym – płci, 
wieku, stanu cywilnego prawnego 
i faktycznego, poziomu wykształ-
cenia, aktywności zawodowej, 
w tym m.in. – zawodu wykonywa-
nego, lokalizacji miejsca pracy, 
wymiaru czasu pracy, źródeł 
utrzymania (ale nie wysokości 
dochodów), niepełnosprawności, 
kraju pochodzenia, obywatelstwa, 
przynależności narodowo-etnicz-
nej i języka jakim posługujemy 
się w domu, wyznania, migracji 
wewnętrznych i zagranicznych, 

składu osobowego i rodzaju więzi 
członków rodzin i gospodarstw do-
mowych, a także warunków miesz-

kaniowych. W badaniu zbierane 
są dane według stanu na dzień 31 
marca 2021 r.

spisz się w wejheRowie – mobilne punkty 
wejheRowo | w wejherowie uruchomione zostaną trzy punkty spisowe, w których mieszkańcy będą mogli dokonać spisu w ramach narodowego spisu powszechnego - 25 września w urzę-
dzie miejskim w wejherowie przy ul. 12 marca, 27 września w zus i 28 września w miejskiej bibliotece publicznej.
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W konferencji on-line uczestniczyli tez 
mieszkańcy, którzy dzięki czatowi mogli 
zadawać pytania.

czym jest fep
Projekt programu Fundusze Europej-

skie dla Pomorza 2021-2027 Zarząd Wo-
jewództwa Pomorskiego przyjął 3 sierp-
nia 2021 r. Nowy program jest następcą 
regionalnego programu operacyjnego na 
lata 2014-2020 oraz jednym z narzędzi 
realizacji Strategii Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2030. - To kluczowy doku-
ment, który decyduje o tym, w jaki sposób 
zainwestujemy środki unijne w ramach 
Polityki Spójności. W trzeciej edycji pro-
gramu regionalnego będziemy mieli do 
wydania niemal 1,7 mld euro, które otrzy-
mamy na rozwój dzięki obecności w Unii 

Europejskiej- mówił rozpoczynając kon-
ferencje marszałek Struk. 

Marszałek podkreślał, że wsparcie unij-
ne w nowej perspektywie skupi się przede 
wszystkim na gospodarce, cyfryzacji, 
energetyce, środowisku, transporcie oraz 
edukacji. Dotyczyć będzie również rynku 
pracy i włączenia społecznego. 

Podczas konferencji podkreślano, że 
perspektywa finansowa 2021- 2027 wy-
znacza nowe ramy wydatkowania środ-
ków unijnych, które trzeba uwzględnić 
przy planowaniu działań. Będzie też 
trudniejsza, bo trzeba wziąć pod uwagę 
różne oczekiwania, wynikające zarówno 
z  unijnych dokumentów i rozporządzeń, 
jak i krajowych uwarunkowań wynika-
jących z Umowy Partnerstwa, czy kon-
traktu programowego. Europoseł Janusz 

Lewandowski zwrócił też uwagę  na to, 
że w tej perspektywie finansowej musimy 
uwzględnić pandemię i Brexit, Wielka 
Brytania wnosiła sporą część do unijnego 
budżetu, która została usunięta. 

Budżet środków unijnych w programie 
wyniesie 1,67 mld euro, z czego 1,25 mld 
euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i prawie 420 mln euro z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego Plus.

wyzwania Dla pomoRza
Wśród wyzwań stojących przed woje-

wództwem pomorskim w nowej perspekty-
wie najważniejsze to m.in. wzmacnianie in-
nowacyjności pomorskich przedsiębiorstw, 
zaawansowane rozwiązania cyfrowe w ad-
ministracji publicznej i biznesie. 

– Musimy zwiększać bezpieczeństwo 
energetyczne, a także dalej rozwijać po-
łączenia drogowe i kolejowe. Będziemy 
dążyć do neutralności klimatycznej oraz 
przekształcenia naszego regionu w kra-
jowego lidera produkcji zielonej energii 
i technologii ekoefektywnych. – mówił 
marszałek Struk. W sferze społecznej 
samorząd województwa skupi się  na 
zwiększaniu dostępu do wysokiej jakości 
edukacji, poprawie warunków rozwoju za-
wodowego pracujących i szukujących pra-
cy mieszkańców Pomorza oraz wsparciu 
osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym.- dodał marszałek.

Agnieszka Krasicka z Dyrekcji Gene-
ralnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej 
Komisji Europejskiej zaznaczyła, że nasz 
kraj pozostaje w tyle jeśli chodzi o in-
nowacyjność w gospodarce i biznesie. 
Jedynie Małopolska i Mazowsze radzą 

sobie w tym obszarze. Pomorze ma jesz-
cze sporo do zrobienia, chodź i tak dużo 
się dzieje. Trzeba się też skupić na prze-
ciwdziałaniu zmianom klimatycznym 
i dążeniu do neutralności klimatycznej. 
Chodzi tu m.in. o zmianę przyzwyczajeń 
konsumpcyjnych.  

Marszałek Struk na zakończenie pod-
kreślił, że ostateczny kształt programu 
regionalnego będzie musiał uwzględniać 
szereg ograniczeń, które będą wyznaczały 

kierunki wsparcia. - Jednakże mimo tego 
„gorsetu”, chciałbym gorąco zachęcić do 
uczestnictwa konsultacjach społecznych 
i w dalszych pracach nad programem.- 
zachęcał Struk. Konsultacje społeczne 
FEP potrwają do 30 września 2021. Cały 
czas odbywają się spotkania konsultacyj-
ne w całym regionie. 

Relację z konferencji można zobaczyć 
pod adresem:
https://vimeo.com/event/1265471/embed

Gospodarka, innowacyjność, 
cyfryzacja, klimat – to nasze wyzwania
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W ramach konsultacji nowego programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w piątek, 10 września 2021 r. odbyła się specjalna konferencja. Uczestniczyli 
w niej  między innymi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 
samorządowcy, parlamentarzyści i przedstawiciele organizacji pozarządowych. 
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Wszystkie tory prowadzą 
do Trójmiasta

― Około 2,5 mld zł pochłonie modernizacja linii kolejowych prowadzących do portów 
w Gdańsku i Gdyni, w korytarzu transportowym Bałtyk – Adriatyk. Dzięki temu Pomorze 

dołączy do regionów spełniających standardy transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T 
i jeszcze mocniej zaznaczy swoją obecność na rynku transportu intermodalnego. Stwarza to 

szansę do rozwoju nie tylko portów, ale całego regionu.  ―

Przewozy intermodalne polegają 
na wykorzystaniu dwóch lub wię-
cej środków transportu, ale tylko 
jednej jednostki ładunkowej – 
kontenera albo nadwozia wymien-
nego – na całej trasie przewozu. 
Głównie chodzi o transport kole-
jowy lub ciężarowy. Szacuje się, 
że połączenia intermodalne w naj-
bliższych latach staną się priory-
tetowym sposobem przewożenia 
towarów w Polsce. 
- Związane jest to m.in. ze wzrostem 
przeładunków morskich i rozbudo-
wą infrastruktury portowej. Przez 
ostatnie 10 lat ich liczba w całym 
kraju wzrosła aż o 70 proc., co 
na początku 2020 roku dało 38 
aktywnych terminali intermodal-
nych zarówno morskich, jak i lądo-
wych. Terminale budowane są nie 
tylko przez spółki skarbu państwa, 
ale również, chociaż w znacznie 
mniejszej skali, przez prywatnych 

przedsiębiorców – wyjaśnia Mi-
chał Rafałowicz, Dyrektor Regionu 
Pomorskiego w Cresa Polska.

Dogonić europejskie standardy
Wśród największych w Polsce su-
chych portów przeładunkowych, 
czyli miejsc w głębi kraju będą-
cych przedłużeniem portu mor-
skiego w ramach przeładunku 
i dystrybucji towarów, znajduje się 
terminal w Małaszewiczach (gmi-
na Terespol), przez które przebie-
ga jedna z najkrótszych tras kole-
jowych, łączących Zachód Europy 
z Azją. Małaszewicze mają stać 
się kluczowym punktem na trasie 
Nowego Jedwabnego Szlaku. Już 
dzisiaj przeładowuje się tutaj oko-
ło 90 proc. wszystkich towarów 
sprowadzanych koleją z Chin. 
Jednym z celów rozbudowy połą-
czeń intermodalnych oraz inwestycji 
portowych jest również zwiększenie 

zainteresowania Polską wśród firm 
logistycznych z południa Europy 
oraz rozbudowa korytarza Bałtyk 
– Adriatyk. Jednym z największych 
wyzwań będzie stworzenie infra-
struktury, która pozwoli pociągom 
towarowym rozwinąć prędkość na 
poziomie uzyskiwanym przez kolej 
transeuropejskiej sieci transporto-
wej TEN-T - przyjęto, że jest to ok. 
40 km/h. 
Mimo nakładów na kolej w ostat-
nich latach, średnia prędkość 
przewozów intermodalnych w Pol-
sce wynosi ok. 32 km/h i jest dość 
niska w porównaniu z innymi pań-
stwami UE (m.in. ze względu na 
problemy z przepustowością na 
krótkich odcinkach, szczególnie 
przy przejściach granicznych). 
Przykładowo w Holandii są to 64 
km/h, a w Hiszpanii – 53 km/h. 
Niemniej, jeśli ciągłość finanso-
wania i remontów w Polsce zosta-
nie utrzymana, to do 2023 roku 
infrastruktura kolejowa powinna 
pozwolić na rozwinięcie średniej 
prędkości 45 km/h, co spełni 
standardy sieci TEN-T. 

Korytarzem Bałtyk – Adriatyk 
do trójmiejskich portów
Jedną z najważniejszych tego typu 
inwestycji w regionie jest moderni-
zacja linii kolejowych sieci bazowej 
TEN-T, prowadzących do portów 
w Gdańsku i Gdyni, w korytarzu 
Bałtyk – Adriatyk. Inwestycja po-
chłonie ok. 2,5 mld zł i w prawie 
40 proc. zostanie sfinansowana 
z unijnego programu „Łącząc Eu-
ropę”, a zakończenie prac plano-
wane jest jeszcze w tym roku. 
- Dzięki prowadzonym inwesty-
cjom oraz suchym portom, w przy-
szłości Trójmiasto ma szansę kon-
kurować z portami z Niemiec czy 

Holandii. Nasze porty charaktery-
zują duża dostępność oraz zdecy-
dowanie niższe ceny obsługi niż 
na Zachodzie. Dlatego też z każ-
dym rokiem przybywa firm, które 
swoje cele logistyczne postanawia-
ją realizować na Pomorzu – mówi 
Michał Rafałowicz.
Inwestycje portowe oraz coraz 
lepsze połączenia intermodalne 
z Pomorzem nie pozostają bez 
znaczenia dla rynku nowoczesnej 
powierzchni logistyczno-magazy-
nowej w regionie. Już od dłuższe-
go czasu analitycy Cresy obserwu-
ją tutaj wzmożone zainteresowanie 
– tak najemców, jak i dewelope-
rów magazynowych. Całkowita po-
daż nowoczesnej powierzchni ma-
gazynowej w Trójmieście wynosi 
952.600 mkw., a kolejne 166.700 
mkw. znajduje się w budowie, co 
oznacza, że już niedługo trójmiej-
ski rynek magazynowy przekroczy 
swój pierwszy milion. 

Magazyny rosną w oczach
Najbardziej aktywnymi dewelope-
rami w okolicach portu gdańskie-
go są: GLP, Panattoni oraz 7R, 
a jedną z największych inwestycji 
jest Pomorskie Centrum Logistycz-
ne (GLP), położone w bezpośred-
nim sąsiedztwie Głębokowodnego 
Terminala Kontenerowego. Park 
będzie docelowo oferował najem-
com 505 tys. mkw. Przy porcie 
będzie się również znajdował Park 
Gdańsk Port, budowany przez 
7R, z planowanym zakończeniem 
budowy w drugim kwartale 2022 
r. W dwóch budynkach powsta-
nie tam łącznie ok. 119 tys. mkw. 
powierzchni. Kolejną inwestycją 
wartą uwagi są parki przemysło-
we Panattoni, przy ul. Elbląskiej, 
w okolicach rafinerii Lotosu. Dzięki 

południowej obwodnicy stanowią 
dobrą alternatywę dla firm, które 
korzystają z portu, ale nie muszą 
mieć magazynu przy samym ter-
minalu. 
Ważnym zapleczem lądowym dla 
portów morskich w niedalekiej 
przyszłości ma stać się terminal 
w Bydgoszczy Emilianowie. To 
jedna z ważniejszych inwestycji 
w kraju, na drodze nowego łańcu-
cha logistycznego, łączącego Mo-
rze Bałtyckie z Adriatykiem. 
- Terminal Intermodalny Bydgoszcz 
Emilianowo będzie pełnił rolę 
suchego portu oraz stanie się lo-
gistycznym hubem kolejowo-dro-
gowym i zapleczem dla portów 
zbożowych na Pomorzu. Oparty 
będzie o platformę kolejowo-dro-
gową w pobliżu węzła linii kolejo-
wej 201, drogę ekspresową S10, 
port lotniczy Bydgoszcz oraz port 
rzeczny nad Wisłą - wyjaśnia Jakub 
Dudkiewicz z firmy Cresa Polska. 
WM
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Nieruchomości premium 
zyskały dzięki pandemii.

Nabywcy szukają 
atrakcyjnych loka-
lizacji, większych 
metraży i dostępu 
do tarasu lub 
ogródka a dobrze 
zlokalizowane 
nieruchomości 
o wysokim stan-
dardzie okazały 
się szczególnie od-
porne na rynkowe 
wahania spowodo-
wane pandemią. 

Colliers, wiodąca firma dorad-
cza na rynku nieruchomości 
komercyjnych, przejęła w za-
rządzanie biurowiec Neon – IV 
etap kompleksu biznesowego 
Alchemia w Gdańsku-Oliwie. 

Alchemia NEON to 14-kondygnacyjny 
nowoczesny budynek biurowy, stano-
wiący część większego kompleksu 
zlokalizowanego przy ul. Grunwaldz-
kiej 413. Obiekt, zaprojektowany 
przez APA Wojciechowski Archi-
tekci, oferuje łącznie 35 100 mkw. 
powierzchni najmu, z czego 33 541 
mkw. przeznaczone jest na prze-
strzeń biurową, a prawie 1559 mkw. 
na  działalność handlowo-usługową. 

- Alchemia NEON należy do grona 
najnowocześniejszych budynków 
biurowych w regionie Trójmiasta 
i przyciągnęła już wielu prestiżowych 
najemców takich, jak spółka Ergo 
Reiseversicherung AG czy Odyssey 
Logistics & Technology Corporation 
- mówi Agnieszka Krzekotowska, 
partner, dyrektor Działu Zarządzania 
Nieruchomościami w Colliers.

Do budynku przynależą 332 miejsca 
parkingowe oraz 374 miejsca na ro-
wery. Z myślą o komforcie rowerzy-
stów w biurowcu znalazły się także 
specjalnie dostosowane windy, szat-
nie z szafkami i prysznice.

Lokalizacja biurowca, w bezpośred-
nim sąsiedztwie stacji SKM, pętli 
autobusowej oraz jednej z głównych 
miejskich arterii, ul. Grunwaldzkiej, 
umożliwia sprawny i szybki dojazd 
w różne części Trójmiasta. Nieru-
chomość oddalona jest zaledwie 10 
minut jazdy samochodem od Sopotu 
i 30 minut od Gdyni. 

Alchemia NEON, której właścicielem 
jest firma DWS - globalny zarządca 
inwestycyjny na rynku nieruchomo-
ści, została zaprojektowana zgodnie 
ze standardami zrównoważonego bu-
downictwa oraz wyposażona w szereg 
proekologicznych rozwiązań. Jest jed-
ną z pierwszych inwestycji w Polsce, 
która otrzymała precertyfikat zielone-
go budownictwa LEED na najwyższym 
poziomie, Platinum. Gwarantuje on nie 
tylko bardzo wysoki komfort użytko-
wania czy przyjazność dla środowiska, 
ale także obniżenie kosztów eksplo-
atacji. W budynku zastosowano m.in. 
energooszczędne systemy oświetlenia 
czy hydro-oszczędne urządzenia sani-
tarne. Nieruchomość posiada również 
certyfikat Obiekt Bez Barier. 

Zainteresowanie wykazywali 
nie tylko inwestorzy, którzy 
ten segment traktują jako dobrą 
lokatę kapitału, lecz także 
klienci, którzy dla siebie szukają 
większych metraży. Pandemia 
wyraźnie zmieniła preferencje 
nabywców: ważniejszy stał się 
dostęp do zieleni i naturalnego 
światła, a także własny balkon 
lub taras. Odporność rynku 
premium pokazują m.in. dane 
KPMG na temat segmentu 
luksusowych nieruchomości. 
Rekord padł w Stanach Zjedno-
czonych, gdzie w III kwartale 
ub.r. sprzedaż nieruchomości 
premium wzrosła aż o ponad 60 
proc. r/r.
W trakcie kolejnych lockdow-
nów mieszkania przekształcały 
się w biura, miejsca do pracy 
i odpoczynku, w sale szkol-
ne, a czasem nawet siłownie. 
W efekcie popularne stały się 
większe metraże, z funkcjonal-
nym i dobrze doświetlonym 
wnętrzem, ogródki i tarasy, 
a także bezpieczeństwo i kom-
fort części wspólnych – zielone 
strefy rekreacji, miejsca do 
spotkań ze znajomymi lub pra-
cy zdalnej czy bliskie sąsiedz-
two sklepów.
– Przez to, że tak długo byliśmy 
zamknięci w domach, u klien-
tów pojawiła się wyraźna chęć 
przestrzeni, zieleni, złapania 
oddechu. Uwzględniając ten 
trend, mamy mieszkania 
z ogromnymi tarasami. Taras 
lub balkon to jest teraz abso-
lutny must have, najważniejszy 
czynnik decydujący o zakupie – 
mówi agencji Newseria Biznes 
Małgorzata Nowodworska, 
dyrektor sprzedaży i marketin-
gu oraz członek zarządu Angel 
Management.
Zmianę preferencji nabywców 
nieruchomości, wywołaną 
przez pandemię COVID-19, 
potwierdza też raport firmy 
doradczej JLL i serwisu Obido.
pl („Preferencje nabywców 
mieszkań”). Wynika z niego, 

że najważniejszą cechą przy 
wyborze lokum – wskazywaną 
przez 52 proc. Polaków – jest 
dostęp do własnej przestrzeni 
zewnętrznej, czyli ogródka lub 
choćby tarasu czy balkonu (dla 
porównania przed pandemią na 
ten czynnik uwagę zwraca-
ło 23 proc.). Blisko połowa 
nabywców (47 proc.) kieruje się 
dostępem do naturalnego świa-
tła (wcześniej 39 proc.), a 45 
proc. – bliskością publicznych 
terenów zielonych (wcześniej 
31 proc.). Klienci zwracają rów-
nież większą uwagę na jakość 
powietrza i hałas w okolicy 
inwestycji mieszkaniowej.
To właśnie m.in. lokalizacja 
i bezpośrednie sąsiedztwo 
parków czy innych terenów 
zielonych są kryteriami prze-
sądzającymi o tym, czy daną 
nieruchomość można zakwali-
fikować do segmentu premium. 
Obok nich kluczowe są m.in. 
wysoki standard wykona-
nia, ciekawy design, bliskość 
centrum miasta, szereg usług 
dodatkowych kierowanych do 
mieszkańców czy tzw. milion 
dollar view, czyli nietuzinkowy 
widok z okna.
– Liczy się przede wszystkim 
lokalizacja, lokalizacja i jeszcze 
raz lokalizacja – mówi Małgo-
rzata Nowodworska.
KPMG podaje, że w ubie-
głym roku wartość segmentu 
luksusowych nieruchomości 
wyniosła od 1,8 mld do 2,6 mld 
zł (w zależności od kryteriów 
klasyfikowania nieruchomo-
ści). Ten rynek nie stracił 
w czasie pandemii. Wręcz 
odwrotnie: niepewność, niskie 
stopy procentowe i wysoka 
inflacja skłaniały klientów do 
szukania inwestycji chro-
niących ich oszczędności. 
W efekcie chętniej lokowali 
środki w luksusowych nieru-
chomościach, traktując je jako 
atrakcyjną alternatywę m.in. 
dla instrumentów finansowych 
oferowanych przez banki. 

yspa Spichrzów - historyczna część Gdańska, 
niegdyś odcinana na noc od miasta zwo-
dzonymi mostami, by chronić zawartość 
znajdujących się na niej spichlerzy, dziś 
pełna uroku, wybudzona ponownie do życia 
po wojennych zniszczeniach. To tu, nad 
brzegiem Motławy, w jednej z kamieniczek 
kompleksu Deo Plaza, nawiązującego stylem 
do historycznych zabudowań bulwarów, 
znajduje się ten wyjątkowy apartament. 

Cały apartament to otwarta przestrzeń, strefa 
kuchenna, salonowa i jadalnia – wszystko 
łagodnie się przenika. Jedynie sypialnia 
oddzielona jest szklaną ścianą i znika za 
teatralną kotarą, jakby miał się za nią odegrać 
nocny spektakl. Metalowa konstrukcja wyko-
nana według autorskiego projektu pracowni, 
nawiązuje stylem do fabrycznych elementów 
stoczni, której dźwigi widać przez okno. Całe 
wnętrze utrzymane jest tonacji gołębiego 
błękitu, który pokrywa ściany i odważnie 
przechodzi na sufit w postaci szerokich desek. 
W połączeniu z bielą mebli, surowym drew-
nem i cegłą tworzy klimat wakacyjnego domu 
na plaży. Przebywając tam, ma się wrażenie, 
że za oknem słychać szum fal, a sąsiadami 
są piaszczyste wydmy, a nie kamieniczki. 
Umiejętne połączenie tak różnych materiałów 
i struktur dało niepowtarzalny efekt.

- Ta kompozycja powstała w mojej wyobraź-
ni. Tworząc to wnętrze pewne rzeczy wyda-
wały mi się osobiste - jak obecność cegły, jej 
kolor, rozmiar, rytm i industrialne elementy. 
To wszystko kojarzy mi się z Gdańskiem. 
Także drewno nadszarpnięte zębem czasu, 
a odzyskane na cele tej przestrzeni, jest 
jednoznacznym skojarzeniem z gdańską 
kamienicą. Chciałem dodać do tego wnętrza 
również lekkość morskiego sąsiedztwa stąd 
skontrastowałem ciężkie, historyzujące 
elementy z czystym błękitem o głębokim 
odcieniu – mówi Jan Sikora. 

We wnętrzu nowoczesne designerskie 
meble płynnie przenikają się z tymi 
zabytkowymi, tworząc pasujące do siebie 
cześć układanki. Drewniana szafa z lustrem 
z ozdobnym rocaille wita przybyłych tuż 
przy wejściu, a pamięta zapewne czasy 
Ludwika VI. Pomiędzy sypialnią a częścią 
salonową znajduje się neorenesansowe 
biurko wykonane z orzecha, wyznaczające 
umownie strefę gabinetu. 

Niesamowite w tym apartamencie są detale, 
a można by nawet powiedzieć, że ono składa 
się właśnie z detali, to one tworzą oszała-
miającą całość. Tu nic nie jest przypadkowe, 
a wszystko przemyślane. Zaczynając od sufi-
tu, który niewątpliwie przykuwa uwagę, nie 
tylko kolorem ale i wspomnianymi drewnia-
nymi belkami, które przy ścianie wykańcza 
korbel z ozdobnym liściem akantu. Na uwa-
gę zasługują również karnisze, wykonane na 
zamówienie według projektu architekta. Ich 
industrialny charakter wpisuje się w klimat 
wnętrza, a jednocześnie stanowi oryginalną 
ozdobę ścian.

Colliers zarządcą 
Alchemia Neon

NIeruChOmOśCI

Nowy styl gdański 
na Wyspie Spichrzów

Klimat nadmorskiego kurortu 
połączony ze światowym designem 
i okraszony zabytkowymi detalami – 
tak można scharakteryzować wnętrze 
apartamentu na Wyspie Spichrzów 
w Gdańsku zaprojektowane przez 
prof. ASP Jana Sikorę - architekta 
i właściciela studia Sikora Wnętrza 
Architektura. 



Życzenia, gratulacje i toasty - na-
wet po kaszubsku! Kongres Smart 
Metropolia 2021 zbiegł się z 10. 
rocznicą powołania Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot. Zwieńczeniem gali był 
urodzinowy tort.
Były toasty - „Sto lat”, po łaci-
nie „Vivat Metropolia!” (Piotr 
Stepnowski, rektor UG), a nawet 
po kaszubsku „Në!” (Ryszard 
Kalkowski, wójt gminy Szemud). 
Życzenia składali m.in. Danuta 
Janczarek, sekretarz miasta Gdań-
ska, Magdalena Adamowicz, 
wdowa po prezydencie Pawle 
Adamowiczu, marszałek pomorski 
Mieczysław Struk i wielu innych 
przyjaciół OMGGS.
Refleksjami dotyczącymi współ-

pracy podzielili się samorządow-
cy i członkowie wspierający. 
Wojciech Szczurek, wiceprezes 
Rady OMGGS, prezydent Gdyni
- Świętujemy 10 lat współpracy! 
Doświadczenia Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii poka-
zały, że do tworzenia związku 
metropolitalnego potrzebna jest 
zmiana myślenia.
Bogusława Engelbrecht, wójt 
gminy Linia
- OMGGS to wspaniała platforma 
doświadczeń. W 2017 r. gmina 
Linia została dotknięta nawałnicą. 
Pierwszym samorządowcem, któ-
ry do mnie zadzwonił był Paweł 
Adamowicz. Zaproponował po-
moc. Tu zaistniała ta więź, współ-
praca. Życzę sukcesów! Cieszę 

się, że jestem w metropolii!
Andrzej Bojanowski, prezes 
Związku Miast i Gmin Morskich.
- W przyszłość powinniśmy 
patrzeć w tym samym kierunku 
- rywalizować, uczyć się, prze-
kazywać sobie swoje na lepsze 
doświadczenia.
Teraz przygotowujemy się do 
nowej perspektywy unijnej 
z pakietem kolejnych inwesty-
cji dla mieszkańców - dodał 
Michał Glaser, prezes zarządu 
OMGGS. - Lobbujemy i staramy 
się o uchwalenie ustawy metropo-
litalnej dla Pomorza, dzięki której 
zyskalibyśmy nie tylko dodatkowe 
fundusze, ale także narzędzia 
prawne do sprawnej współpracy 
między samorządami.

10. urodziny OMGGS na kOnGreSie SMart MetrOpOlia 
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Oba podmioty pod koniec listopada podpisały 
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umo-
wę na dofinansowanie projektu pod nazwą 
„Ekologiczne asfalty”. Celem przedsięwzięcia 
jest stworzenie innowacyjnej nawierzchni as-
faltowej modyfikowanej fotokatalizatorem, któ-
ra przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń 
powietrza w rejonie pasa drogowego głównie 
na terenie polskich miast.
- Fotokatalityczne systemy oczyszczania 
powietrza stanowią obecnie jedną z naj-
bardziej dynamicznie rozwijających się 
technologii, ale nie są pozbawione wad 
i niedoskonałości. Nasza technologia ba-
zuje natomiast na innowacyjnych fotokata-
lizatorach hybrydowych, które zapewniają 
wyższą redukcję stężenia tlenków azotu 
w asfalcie pod wpływem promieniowania 
słonecznego, a dodatkowo umożliwiają de-
gradację rakotwórczych związków organicz-
nych do prostych i nieszkodliwych związków 
nieorganicznych – mówi prof. PG Anna Zie-
lińska-Jurek z Katedry Inżynierii Procesowej 
i Technologii Chemicznej.
Innowacyjna drogowa nawierzchnia asfalto-
wa ma redukować zanieczyszczenia atmos-
feryczne w obszarze pasa drogowego. Ma 
to w szczególności dotyczyć ograniczenia 
stężenia toksycznych i szkodliwych sub-
stancji, zawartych w spalinach pojazdów, 
m.in. benzo(a)pirenu, tlenku azotu i lotnych 
związków organicznych, których emisja wy-
nika z dużego natężenia ruchu pojazdów 
w obszarach miejskich.
Niedawno prof. Anna Zielińska-Jurek z ze-
społem zaprezentowała innowacyjny, skon-
struowany specjalnie na potrzebę projektu, 

układ do badania degradacji zanieczysz-
czeń powietrza w obecności lepiszczy mo-
dyfikowanych materiałem fotokatalitycznym. 
– Obecnie trwają prace nad dobraniem 
właściwego składu ekologicznego asfaltu 
i skutecznej modyfikacji składników, aby 
uzyskać jak największą efektywność redukcji 
zanieczyszczeń atmosferycznych, znajdują-
cych się w rejonie pasa drogowego – doda-
je prof. Anna Zielińska-Jurek.
Lotos podkreśla, że kolejnym kamieniem 
milowym po stworzeniu ekologicznego le-
piszcza asfaltowego, będzie zaprojektowa-
nie i dobór mieszanki mineralno-asfaltowej 
o rozwiniętej powierzchni właściwej i ma-
krostrukturze, tak aby nawierzchnia w jak 
największej skali oczyszczała powietrze.
Ma w tym pomóc urządzenie zakupione 
specjalnie na potrzeby tego projektu, w któ-

rym próbki asfaltowej nawierzchni drogowej 
poddawane będą przyspieszonemu prze-
cieraniu w celu symulacji warunków rzeczy-
wistych, poprzez wywoływanie sił stycznych 
(ścinających) ogumionym kołem, pozbawia-
jąc nawierzchnię powierzchniowej otoczki 
asfaltu. Następnie wykonany zostanie na 
nich pomiar efektywności redukcji zanie-
czyszczeń w czasie eksploatacji, w komorze 
pomiarowej do badania degradacji zanie-
czyszczeń na Wydziale Chemicznym. Ostat-
nim etapem będzie weryfikacja skuteczności 
działania nawierzchni ekologicznej podczas 
eksploatacji drogi na pełnowymiarowym od-
cinku testowym.
Lotos Asfalt w ostatnich latach wprowadził 
na polski rynek budownictwa drogowego 
wiele nowatorskich produktów, m.in. asfal-
ty modyfikowane z dodatkiem gumy, asfalty 

drogowe WMA przeznaczone do układania 
w niskich temperaturach i w trudnych prze-
strzeniach, jak tunele i parkingi podziemne 
oraz asfalty wysokomodyfikowane do budo-
wy nawierzchni długowiecznych. 
Jednym z ostatnich osiągnięć firmy jest asfalt 
redukujący hałas. Niedawno w miejscowości 
Kisielnica koło Łomży oddano do użytku od-
cinek cichej nawierzchni z asfaltami modyfi-
kowanymi z dodatkiem gumy. Dzięki zastoso-
waniu tego nowoczesnego i ekologicznego 
materiału zredukowano hałas o ok. 5 dB. 
– Asfalty modyfikowane z dodatkiem gumy 
doskonale sprawdzają się przy budowie ci-
chych i ekologicznych nawierzchni drogo-
wych. Są odpowiedzią na wzrastające natę-
żenie ruchu pojazdów i rosnące wymagania 
dotyczące redukcji hałasu stawiane przez 
użytkowników dróg oraz mieszkańców przy-
legających do nich posesji – mówi Krzysz-
tof Rodzik, członek Zarządu LOTOS Asfalt.
Guma dodawana do asfaltu pochodzi z recy-
klingu opon samochodowych. Jest to jeden 
z najbardziej efektywnych sposobów zago-
spodarowania odpadów gumowych. Opony 
samochodowe, podobnie jak nawierzchnia 
drogowa, narażone są na duże obciążenia, 
siły tarcia i niekorzystne warunki atmosfe-
ryczne, dlatego odzyskana z nich guma jest 
materiałem, który efektywnie można wyko-
rzystać do budowy trwałych nawierzchni 
asfaltowych. W wyniku połączenia destruktu 
gumowego z lepiszczem asfaltowym i trady-
cyjnym modyfikatorem powstaje innowacyj-
ny wyrób, posiadający cechy asfaltu o pod-
wyższonych właściwościach użytkowych.
WM

Innowacyjne nawIerzchnIe 
od Lotos AsfALt

― Asfalt zmniejszający ilość szkodliwych substancji przedostających się do powietrza – 
nad takim innowacyjnym rozwiązaniem pracują naukowcy z Politechniki Gdańskiej oraz 

eksperci ze spółki Lotos Asfalt. Obie instytucje powołały pod koniec 2020 roku konsorcjum 
badawcze a wynalazek jest już coraz bliżej finalnej wersji. ―
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Kaszubskie Stowarzyszenie Artystów oraz Biblioteka 
i Centrum Kultury gm. Wejherowo zapraszają na wysta-
wę prac malarskich do Biblioteki w Bolszewie na ul. Reja 
9. Wystawa prac zrzeszonych artystów odbędzie się 29 
września br. o godz. 18.00. Wstęp wolny.
Kaszubskie Stowarzyszenie Artystów powstało 10 lat 
temu, a jego celem jest zrzeszanie wszystkich twórców 
sztuk plastycznych i fotografii. Podejmuje działania 
mające na celu przede wszystkim popularyzowanie 
i promowanie walorów kulturowych, krajobrazowych 
i przyrodniczych regionu Kaszub i Pomorza.
Na zdjęciu widzimy pracę Macieja Tamkuna, którą autor 
zatytułował "Mój Anioł".

Strażacy ochotnicy z Redy zostali wczoraj zaalarmo-
wani około godz. 9.00 do miejscowego zagrożenia 
na odcinek leśny ulicy Puckiej. Zgłoszenie do SKKP 
w Wejherowie wpłynęło od kierowcy, który przejeż-
dżając Rekowską Górką zobaczył poza drogą, w dole 
skarpy, światła samochodu. Do zdarzenia udali się 
zastępem GBA z obsadą liczącą 5 osób.
Po dojeździe na miejsce zastano uszkodzony pojazd 
marki Toyota Yaris znajdujący się w zaroślach w rowie. 
W pojeździe nie ujawniono osób poszkodowanych.
Działania objęły zabezpieczenie miejsca zdarzenia 
oraz przeszukanie lasu w promieniu kilkuset metrów 
od pojazdu.
Kilkudziesięciominutowe poszukiwania nie przyniosły 
rezultatu. Z uwagi na brak zagrożenia miejsce zdarze-
nia przekazano policji po czym zakończono działania. 
(OSP Reda)

10-lecie kaszubskiego 
stowaRzyszenia 
aRtystów - wystawa

w Rowie, na światłach, 
bez kieRowcy

bolszewo | z okazji 10-lecia istnienia kaszubskiego 
stowarzyszenia artystów w bibliotece w bolszewie 
odbędzie się wystawa malarska zrzeszonych 
w stowarzyszeniu artystów.

ReDa | wczoraj około godz. 9.00 osp w Redzie 
otrzymało wezwanie do miejscowego zagrożenia na 
odcinek leśny ulicy puckiej. 

Casting odbędzie się 4 października w sie-
dzibie jednostki. Jedynym warunkiem uczest-
nictwa jest wiek – należy mieć ukończone co 
najmniej 14 lat.

Do udziału w castingu zapraszamy mieszkań-
ców Rumi i okolic w wieku od 14 do 100 lat, 
pragnących zaprezentować swoje umiejętności 
aktorskie i interpretacyjne. Podczas przesłu-
chania uczestnik powinien przedstawić wy-
brany przez siebie wiersz – zachęca Agnieszka 
Skawińska, dyrektor MDK-u.

Podczas przesłuchań uczestnicy będą mu-
sieli się wykazać umiejętnościami aktorskimi 
i interpretacyjnymi. Oceniana będzie m.in. 
dykcja, mimika twarzy, ruch sceniczny, dobór 
repertuaru, emisja głosu, intonacja, a także 
sposób prezentacji utworu.

Ostatecznie jury wybierze finalistów, którzy 
wezmą udział w obowiązkowych warsztatach. 
Z finalistami pracować będą aktorzy Teatru 
Wybrzeże: Anna Kociarz i Maciej Konopiń-
ski. Celem tych spotkań będzie przygotowanie 
uczestników Wierszogadania 2021 do premie-
rowego występu przed publicznością. Na naj-
lepszych aktorów czekają nagrody rzeczowe.

Casting odbędzie się 4 października, w godzi-
nach 16:00-20:00, w Miejskim Domu Kultury 

w Rumi (ul. Mickiewicza 19). Więcej szczegó-
łowych informacji można uzyskać pod nume-
rem telefonu 58 671 07 37 oraz na Facebooku 
MDK Rumia.

Celem inicjatywy jest przede wszystkim roz-
wijanie zainteresowań i zdolności twórczych 

oraz popularyzacja sztuki słowa wśród miesz-
kańców Rumi, a także integracja różnych grup 
wiekowych i promocja najzdolniejszych lokal-
nych aktorów lub aktorek.

Regulamin można pobrać na stronie
rumia.eu. 

Wierszogadanie - 
Zaproszenie na casting

RUmia | Zaprezentuj wiersz i zacznij swoją przygodę z aktorstwem! Miejski Dom Kultury w Rumi 
zachęca mieszkańców miasta i okolic, a zwłaszcza miłośników poezji i teatru, do wzięcia udziału w ko-
lejnej odsłonie projektu Wierszogadanie.

fot. kaszubskie-stowarzyszenie-artystówFb

fot. OsP Reda FB
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Jezioro Kamień cieszy się dużym powodzeniem, zwłaszcza w sezonie 
letnim, kiedy można tu bezpiecznie, pod okiem ratowników odpocząć, 
zażywać  kąpieli wodnej i słonecznej, uprawiać różnego rodzaju sporty 
czy zwyczajnie spacerować wzdłuż jego brzegów. Niestety po każdym se-
zonie urok tego malowniczego jeziora zostaje przysypany ogromną ilością 
pozostawionych śmieci.

Zbiórka wszystkich osób chętnych do sprzątania w dniu 25.09.2021 r. 
o godz. 8.00 na terenie stanicy wędkarskiej przy ul. Jeleńskiej 2.

Zakończenie akcji przewiduje się około godz. 11.00 poczęstunkiem dla 
uczestników sprzątania.

 Do akcji sprzątania zachęca mieszkańców gminy Referat Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska w Szemudzie.

Gorąco popieramy każdą inicjatywę  podejmowaną na rzecz oczyszcze-
nia jeziora i wspieramy organizatorów, a  mieszkańców gminy serdecznie  
zachęcamy do włączenia się  w akcję. 

Sołectwo Borkowo Lęborskie zorganizowało warsztaty z budowania 
karmników. Zajęcia prowadził Pan Jacek Poćwiardowski, któremu sołec-
two dziękuje za poświęcony czas i za pięknie wykonane karmniki. Dzieci 
pod okiem Pana Jacka, używając narzędzi, zbudowały karmniki, które te-
raz będą służyły dokarmianiu ptaków zimą.

W trakcie warsztatów był grill dla przybyłych i małe słodkie co nieco 
przyniesione przez Pana Jacka i Panią Sołtys, którzy dziękują  wszystkim 
za udział.

Akcja sprzątania 
brzegu jeziora 
Kamień

Warsztaty 
z budowania 
karmników

Gm. SzemUd | Zarząd koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 47 
Gdynia-Port organizuje w dniu  25.09.2021 r. akcję sprzątania brzegu 
jeziora Kamień.

BoRKoWo LęBoRSKie | W Borkowie Lęborskim odbyły się warsz-
taty z budowania karmników, w których mógł wziąć udział każdy 
chętny. Warsztaty prowadził Pan Jacek Poćwiardowski.
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OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

 działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 
1363 ze zm.) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. 
poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.09.2021r. na wniosek 
z dnia 15.06.2021r.Wójt gminy szemud, 84-217 szemud ul. kartuska 13 
wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
- pn.: „Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Koleczkowo 

i Kielno z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 1405G ul. 
Oliwska w miejscowości Kielno”

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy szemud 
określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*

- obr. koleczkowo działki nr ewid.: 422/9 (422/7), 435/6, 420/5 (420/4), 
436, 404/1 (404), 405/12 (405/3), 405/14 (405/11), 406/21, 406/29 
(406/22), 406/25, 397/15, 397/7, 397/29, 397/24, 406/23, 406/31 
(406/26), 406/27 (406/7), 407/18 (407/9), 407/20 (407/10), 381/1 (381), 
429/4, 380/11, 431/3, 382/3, 409/17, 382/5, 432, 382/12, 384/24, 410/63

- obr. kielno działki nr: 120/13, 118, 111/23 (111/11), 111/25 (111/12), 
111/27 (111/13), 119, 113/7, 695/33, 165, 164/26 (164/9)

B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi innej 
kategorii (dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1405G - ul. 
Oliwskiej):*

- obr. kielno działki nr ewid.: 144/12, 152/5, 564, 144/10, 144/1, 144/5

C. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, 
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych 
dróg publicznych:*

- obr. koleczkowo działki nr ewid.: 422/4, 420/3, 503/1, 403/7, 397/23, 
406/24, 384/25, 383/3

- obr. kielno działki nr ewid.: 111/24 (111/11), 111/17, 125/1, 144/11, 
164/1, 164/7, 164/8, 162, 157/17

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe 
organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, 
zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości 
składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej 
sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem 
decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie 
nie krótszym niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. z aktami 
sprawy można zapoznać się w starostwie Wejherowskim po uprzednim 
umówieniu się, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia 
i uwagi na piśmie. 

informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron 
postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 
1363 ze zm.) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. 
poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.09.2021r. na wniosek 
z dnia 15.06.2021r. Wójta gminy szemud, 84-217 szemud ul. kartuska 13 
wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
- pn.: „Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Karczemki”

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy szemud 
określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*

- obr. Dobrzewino działki nr ewid.: 180/68 (180/12), 180/72 (180/65), 
180/70 (180/26), 180/66 (180/8), 125/16 (125/15), 192/3, 192/22, 192/5, 
192/21, 180/57, 180/28, 160/2, 123/61, 124/1, 125/13, 124/2, 350/5,

B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg 
innych kategorii (dla rozbudowy drogi wojewódzkiej):*

- obr. Dobrzewino działki nr ewid.: 127/20, 127/18, 128, 354

C. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, 
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych 
dróg publicznych:*

- obr. Dobrzewino działki nr ewid.: 180/73 (180/65), 159/2, 192/26, 
180/30, 192/20, 180/58, 125/14, 123/39, 123/15, 123/32, 127/21, 125/5

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe 
organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, 
zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości 
składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej 
sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem 
decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie 
nie krótszym niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. z aktami 
sprawy można zapoznać się w starostwie Wejherowskim po uprzednim 
umówieniu się, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia 
i uwagi na piśmie. 

informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron 
postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. 

OgłOszenie 224/2021/DB

OgłOszenie 225/2021/DB
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INFORMACjA
WÓjTA GMINy SZEMUd

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) 
Wójt gminy szemud informuje, że w dniu 17 września 
2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu gminy 
w szemudzie, ul. kartuska 13, wywieszony został na 
okres 21 dni (t.j. do dnia 8 października 2021 r.) wykaz 
lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia:
lokal użytkowy nr 2 znajdujący się w budynku 
komunalnym gminy szemud w kielnie ul. Oliwska 85, 
gmina szemud – działka 82/45, z przeznaczeniem na 
prowadzenie agencji pocztowej,
lokal usytuowany jest na parterze budynku 
i posiada łączną powierzchnię użytkową 37,34 
m2 obejmującą:
- pomieszczenie poczty 0/14 – 15,53 m2,
- pomieszczenie pomocnicze 0/15 – 13,48 m2, 
- pomieszczenie pomocnicze 0/16 – 8,33 m2,
dodatkowo do dyspozycji najemcy będzie 
tzw. część wspólna o powierzchni 12,52 
m2obejmującą pomieszczenia: 
- komunikacja 0/10 – 5,07m2, 
- aneks jadalny 0/12 – 4,91 m2,
- WC 0/13 – 2,54 m2.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie 
gminy w szemudzie, ul. kartuska 13, pokój nr 22,  
tel. (58) 676-11-85
Wójt Gminy Szemud
Ryszard Kalkowski

OgłOszenie 226/2021/DB

ReklaMa U/2021/PR

- Zapraszamy Redzian do 
współtworzenia wyjątko-
wego albumu, świadectwa 
zmian dziejących się na 
naszych oczach – mówi 
Krzysztof Krzemiński, 
Burmistrz Miasta Redy – 
Chcemy pokazać, jak Reda 
zmieniła się na przestrzeni 
lat i jak piękna jest teraz. 
Zaczynamy zatem zbiórkę 
zdjęć od mieszkańców, 
zdjęć przedstawiających 

miejsca dla nich ważne, ważne również dla miasta, 
a także miejsca ciekawe dla odwiedzających nas gości. 
Szukamy zdjęć zarówno współczesnych, jak i starszych. 
Łączyć je będzie jeden bohater – Reda.
 Miasto zaprasza do współpracy wszystkich fotografów 
– amatorów i nie tylko, którzy chcieliby podzielić się 
swoim dorobkiem. Autorzy zdjęć zostaną wymienieni 
jako współautorzy książki.
- Na zdjęcia czekamy do końca roku 2021 – mówi Hanna 
Janiak, Sekretarz Miasta - Można je przynieść do 
Urzędu, gdzie zeskanujemy je na miejscu lub przesłać 
mailem, w formie plików graficznych, na adres sekreta-
riat@reda.pl . Przyjmujemy zdjęcia tylko od ich autorów 
lub osób, które mogą zdjęciami w pełni dysponować, co 
zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem. Ze 
względu na ochronę wizerunku preferowane są zdjęcia 
przedstawiające miejsca, a nie ludzi, chyba że przedsta-
wieni ludzie są elementem tła.
Wydanie albumu „REDA W OCZACH MIESZKAŃCÓW” 
zapowiadane jest na rok 2022, w którym przypada 55 
rocznica nadania Redzie praw miejskich. 

powstanie wyjątkowy 
album o ReDzie
ReDa | w przyszłym roku Reda kończy 55 lat. włodarze 
szykują miastu i mieszkańcom niecodzienny prezent.

fot. Michał kaczmarek

Jak informuje Antonina 
Łuczyńska-Niemczyk z  Wy-
działu Inwestycji, Gospodarki 
Komunalnej i  Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego 
w  Wejherowie spektakl wy-
stawiany był czterokrotnie, 
aby mogła go obejrzeć jak 
największa ilość uczniów klas 
I-III wejherowskich szkół 
podstawowych. W  szacun-
kowych danych wynika, że  
widowisko ekologiczne obej-
rzało około tysiąca uczniów 
z Wejherowa.

Spektakl opowiadał o  pro-

blemach związanych ze  
śmieciami znajdującymi się 
w naszym najbliższym oto-
czeniu. Mówił także o  smogu, 
o odpadach które znajdujemy 
w lasach i  w  otwartej prze-
strzeni i  podpowiadał jak 
temu zaradzić. Zachęcał też 
do  segregowania śmieci i za-
chowań proekologicznych 
w różnych sytuacjach.

Koszty spektaklu ekologicz-
nego pokrył Wydział Inwesty-
cji, Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w  Wejherowie.

Spektakl „Dusza lasu”
KULtURa | Z  okazji Akcji Sprzątania Świata w  Filharmonii Kaszubskiej w  ramach projektu „KLIMA-
Tycznie w  Wejherowie” przez cały dzień 14 września 2021 wystawiany był spektakl ekologiczny dla 
dzieci pt.  „Dusza lasu” przygotowany przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury.
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Franciszka 
OśmiałOwskiegO

Z głębokim bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci Wiceprzewodniczącego Oddziału 

Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów, poety i społecznika.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia

oraz słowa otuchy i wsparcia
składają:

Kazimierz Okrój 
Przewodniczący Rady Miejskiej

wraz z radnymi

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy
wraz z pracownikami 

Uczestnicy podróży odwiedzili cmentarz 
wojskowy w Kocku, gdzie spoczywa gen. 
Franciszek Kleberg z kadrą dowódczą i po-
ległymi żołnierzami w ostatniej bitwie woj-
ny obronnej pod Kockiem 1939 roku (2-6 
października), gdzie Samodzielna Grupa 
Operacyjna Polesie walczyła z powodze-
niem z prawie 2. krotnie liczniejszymi si-
łami niemieckiego XIV Korpusu Armijnego 
w liczbie 30 tys. żołnierzy. Skapitulowała 
tylko z powodu braku amunicji.
Odwiedzili również największy cmen-
tarz partyzantów w Europie wraz z Izbą 
Pamięci w Osuchach, prowadzone przez 
Gminę Łukowa, gdzie upamiętniono bo-
haterską walkę ponad 1 tys. partyznatów 
AK, BCH, AL i GL przeciwko 30. krotnie 
liczniejszym wojskom niemieckim w ra-
mach operacji Sturmwind II. W walkach 
zginęło około 300 partyzantów. Niemcy 
dopuścili się wtedy zbrodni ludobójstwa 
paląc 8 wiosek i mordując ponad 500. 
ich mieszkańców. Celem podróży był 
również Obóz Koncentracyjny Majdanek 
w Lublinie, którego więźniem - jako małe 
dziecko, był Stanisław Harasiuk - obecny 
prezes wejherowskich kombatantów.
W trakcie tej podróży zwiedzono też 
Kazimierz Dolny, Nałęczów i Zamość, 
lubelską Starówkę z nocnym pokazem 
świetlnym kolorowych fontann z lasera-
mi i muzyką, a także pasiekę Pszczelarz 

Kozacki w Kozakach, gdzie prowadzona 
jest apiterapia - leczenie wdychaniem 
powietrza z pracujących uli.
W drodze powrotnej podróżnicy odwie-
dzili także Kozłówkę, gdzie obejrzeli 
piękny Pałac Zamoyskich i przyległy 
park. Uczestników zaciekawiła dewiza na 
bramie pałacu "To mniey boli" związana 
z reakcją przodka Zamoyskich - Flora-
ina Szarego, który ciężko ranny trzema 
włóczniami w brzuch w czasie bitwy 
pod Płowcami na wyrażone współczu-
cie przez króla Władysława Łokietka 
miał powiedzieć: "To mniej boli, niż rany 
zadane Ojczyźnie". W pałacowej kaplicy 
była okazja do obejrzenia wystawy o bł. 
kard. Stefanie Wyszyńskim i jego pokoju, 
w którym pracował i mieszkał jeszcze 
jako kapelan niewidomych.
- To była żywa lekcja historii. Poznaliśmy 
wiele faktów, o których trzeba pamiętać 
i przypominać, szczególnie młodszym 
pokoleniom. We wszystkich miejscach 
zapaliliśmy znicze a pamięć bohaterów 
i ofiar uczciliśmy minutą ciszy - mówi 
Stanisław Harasiuk, prezes Związku Inwa-
lidów Wojennych RP O. Wejherowo.
Podróż udało się zrealizować dzięki 
wsparciu Gminy Wejherowo, Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie i OPEC Wej-
herowo oraz pomocy Prezydenta Miasta 
Wejherowa. 

poDRóŻ po miejscach pamięci 
i histoRii lubelszczyzny
kultuRa | Działacze wejherowskiego oddziału związku inwalidów wojennych Rp 
i członkowie stowarzyszenia wejherowski uniwersytet trzeciego wieku wzięli udział 
w podróży historycznej na lubelszczyznę w dniach 9-12 września 2021 roku w ramach 
cyklu "śladami pamięci - ocalić od zapomnienia".

Po mszy świętej barwny korowód przy akompania-
mencie Gminnej Orkiestry Dętej z Lini przemaszero-
wał na boisko, gdzie kontynuowana była dalsza część 
dożynek. 

– Święto Plonów jest jednym z najważniejszych 
świąt dla rolników i mieszkańców wsi. Stanowi wie-
lomiesięczne zwieńczenie trudu i pracy oraz jest wy-
razem wdzięczności Bogu i Matce Ziemi za zbiory. 
Dziękuję Wam Drodzy Rolnicy za Waszą ciężką pra-
cę, kultywowanie tradycji przodków, przekazywanie 
szacunku do ziemi kolejnym pokoleniom oraz umi-
łowanie naszej małej Ojczyzny – mówiła podczas do-
żynek Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Podczas Święta Plonów tradycyjnie wybrano naj-
piękniejszy wieniec z powiatu wejherowskiego. Zwy-

cięski wieniec wykonany został przez Sołectwo Linia, 
drugie miejsce przypadło Sołectwu Perlino, a trzecie 
Sołectwo Orle. Komisja oceniająca przyznała także 
wyróżnienia, które otrzymało Sołectwo Będargowo 
oraz Bożepole Wielkie. 

Wśród atrakcji tegorocznych dożynek był korowód 
zabytkowych aut i traktorów, warsztaty kulinarne 
dla najmłodszych z MasterChefem Sylwią Garską-
Chmarycz, foto budka, stoiska gastronomiczne oraz 
występy artystyczne.

W wydarzeniu wzięła udział delegacja z Powiatu 
Nowosądeckiego, z którym od kilku lat współpracuje 
Powiat Wejherowski. Goście z zaprzyjaźnionego po-
wiatu przyjechali z zespołem góralskim „Janczowio-
ki”, który wystąpił podczas dożynek.  

Podziękowali za 
tegoroczne plony

PoWiat | Gmina Linia była gospodarzem powiatowo-gminnych dożynek, 
które odbyły się 19 września br. w Strzepczu. Ceremonia dożynkowa rozpo-
częła się mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny. Miesz-
kańcy i zaproszeni goście podziękowali w ten sposób za tegoroczne zbiory. 
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Mecz w wejherowskiej "Samochodówce" miał do-
datkowy smaczek,  bowiem na ławce trenerskiej 
zasiadł były gracz tego klubu – Robert Wicon dla 
którego był to debiut w roli szkoleniowca senior-
skiej drużyny. Początek spotkania to istna wymiana 
ciosów z obydwu stron. Do szesnastej minuty na ta-
blicy widniał remis (7:7), a dwie minuty później po 
bramce z rzutu karnego Przemysława Warmbiera 
Tytani objęli pierwsze prowadzenie w meczu (8:7). 
Niestety chwilę później z powodu kontuzji z boiska 
musiał zejść Kamil Wicki, a drużyna z Wejherowa 
zaczęła gubić swój rytm gry. To sprawiło, że goście 
z Koszalina zaczęli grać bardziej skutecznie i do prze-
rwy wypracowali sobie czterobramkową przewagę 
(12:16). W drugiej części spotkania, żółto – czerwoni 
próbowali dogonić rywali, zbliżając się nawet na dwie 
bramki (20:22) jednak doświadczenie zespołu Gwar-
dii, a przede wszystkim zdobycie dwunastu bramek 
Maksima Kruchokouwa nie pozwoliło Tytanom zbli-
żyć się do drużyny z Koszalina. Ostatecznie przewaga 
z pierwszej części utrzymała się do końca spotkania 
i Tytani musieli uznać wyższość rywali, przegrywając 
całe spotkanie (26:30).

W skład wejherowian z sobotniego meczu, 18 wrze-
śnia, wchodzili: Wejherowianie wystąpili w składzie: 
R.Sałata (9), Warmbier (6), Wejher (4), Jurkiewicz 
(3), Przymanowski (2), M.Sałata (1), Koss (1), Nowo-
sad, R.Wicki, M. Wicki, K. Wicki, Szafrański, Żyłow-
ski, Rompa, Pałkowski, Pohnke. 

Robert Wicon ( trener Tytanów Wejherowo )
"Na początku chciałbym pogratulować drużynie 

z Koszalina za zwycięstwo,za wynik, za zaangażowanie 
i za sportową walkę. Mój zespół jest dopiero w fazie 
treningu, poznajemy zagrywki i było to widać w dzi-
siejszym meczu. Nie mniej jednak jestem zadowolony 
z wielu zagrań gdzie chłopaki walczyli do końca. Trosz-
kę szkoda końcówki pierwszej połowy gdzie wynik był 
na styku, a myśmy nie potrafili wykorzystać sytuacji 
sam na sam. Rywal oczywiście to wykorzystał i odsko-
czył na te cztery bramki. W drugiej połowie wydawało 
się, że Koszalin podda się i to my wyjdziemy na prowa-
dzenie, ale doświadczenie trenera rywali i umiejętne 
poukładanie zespołu sprawiło, że nie mieliśmy szansy 
na wygranie tego spotkania. Gratuluję walki i sporto-
wej postawy dla obydwu drużyn. " 

MF

Rozpoczęli 
kolejny sezon

SPoRt | Na wypełnionej po brzegi hali, sezon gry w I lidze piłki ręcznej za-
czął się od meczu Tytani Wejherowo- Kospel Gwardia Koszalin. 
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Jest praca
szukamy ambitnych i Pozytywnych osób.

Praca w jednej z najszybciej 
rozwijających się firm w Europie 
Pracujemy z domu. 
Możliwość bardzo dużego 
rozwoju oraz zarobków. 
Szkolimy od podstaw. 
Praca z elastycznym grafikiem 
w świetnej atmosferze 
z najlepszymi ekspertami. 
Entuzjazm, Uśmiech, Zadowolenie

GWARANTOWANE !!!

Po szczegóły zapraszam do kontaktu e-mail: 
moniqa.poplawska@gmail.com 

Wymagania 18+

Zdobyła srebrny medal seniorek w formule 
full contact do 60 kg, trenowała pod opieką 
wejherowianina Rafała Karcza i wygrała walkę 
półfinałową z Norweżką. Mowa tu oczywiście 
o Zuzannie Kalbarczyk. 
W finale niestety przegrała z inną Norweż-
ką, a w całych zawodach uczestniczyło aż 
3000 osób. 
W tym samym czasie, w Kartuzach odbyły się 
Mistrzostwa Polski w kickboxingu formuły kic-
k-light juniorów i seniorów. Na mistrzostwach 
tytuł obroniła po raz drugi i Mistrzynią Polski 
seniorek po raz trzeci z rzędu została Paulina 
Stenka z GOSRiT Luzino w wadze do 70 kg. 
Dzięki zwycięstwom w Polsce oraz za granicą 
dziewczyny zapewniły sobie miejsce w se-
niorskiej Reprezentacji Kraju na zbliżające się 
w październiku Mistrzostwa Świata w Lido di 
Jesolo we Włoszech. Paulina będzie reprezen-
tować Polskę na macie (kick-light), zaś Zuzia 
w ringu (full contact). 
Szkoła kickboxingu z Wejherowa i Luzina 
wciąż prowadzi nabór na treningi dzieci już 
od lat 4. Więcej informacji: www.sportwejhe-
rowo.pl Kickboxing jest dyscypliną olimpijską 
(uznaną przez MKOL). Zadebiutuje podczas 

Europejskich Igrzysk, które odbędą się w Pol-
sce, zaś czekamy na debiut tej dyscypliny 
w Igrzyskach Olimpijskich. 
źródło: wejherowo.pl
MF

mamy meDal w puchaRze świata
spoRt | w rozegranym w budapeszcie mistrzostwa świata w kickboxingu zwyciężyła 
wychowanka z luzina.

fot. FB zuzia kalbarczyk 
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Na  boisku przy wejherowskiej „Ósemce” za-
wodnicy zmagali się z  konkurencjami sprawno-
ściowymi, siłowymi, gimnastycznymi, wytrzy-
małościowymi i  wydolnościowymi. Były biegi i  
podnoszenie ciężarów. W  turnieju wystartowa-
ła czołówka zawodników uprawiających crossfit. 
Zawody zorganizował Wejherowski Klub Kultu-
rystyczny i  Sportów Siłowych „Apollo”.

W  zawodach biorą udział czołowi zawodnicy 
z  Polski i  ze świata – mówi Bartłomiej Szreder, 

organizator Wejher Cross Games. - Cieszymy 
się, że  wracają do  nas zawodnicy, którzy brali 
udział w  poprzednich edycjach. Jestem zado-
wolony z  wysokiego poziomu zawodów, choć 
w  finałach nie ma żadnego z  naszych zawodni-
ków, ale  wszyscy wypadli wspaniale poprawia-
jąc swoje rekordy życiowe. 

Nagrody dla najlepszych zawodników wręczał 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa, który pogratulował wszystkim wyni-

ków oraz  sportowej rywalizacji.- Mamy powód 
do  dumy, skoro w zawodach wzięło udział po-
nad 160 zawodników krajowych i  zagranicznych 
– powiedział zastępca prezydenta Wejherowa 
Arkadiusz Kraszkiewicz. - Wejherowo sportem 
stoi, z czego bardzo się cieszę i  mam nadzieję, że  
spotkamy się za  rok w  tym samym miejscu. 

Na  zawodach obecny był   wejherowski radny 
Rafał Szlas. przewodniczący Komisji Zdrowia, 
Sportu i Rekreacji. 

Wejher Cross Games V
SPoRt | W  5. edycji Wejher Cross Games, która odbyła się w  miniony weekend, wzięło udział po-
nad 160. zawodników z  Polski i  świata. Toczyli sportową rywalizację na  zadaszonym boisku przy 
wejherowskiej „ósemce”, na  pływalni przy szkole i  boisku sportowym. Była sportowa rywalizacja, 
widowiskowe konkurencje, wspaniały doping i  mnóstwo energii.
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Na starcie stanęło wiele 
osób w różnym wieku 
z różnych miejscowości. Nie 
chodziło o samo zwycię-
stwo, lecz przebiegnięcie 
lub przemaszerowanie 
z kijkami wyznaczonej trasy, 
aby poprzez zgłoszenie 
i dokonanie wpłaty na cel 
charytatywny, zmierzyć 
się ze swoimi słabościami 
i pomóc pomóc chorej 
ratowniczce medycznej. Ry-
walizacja w biegu głównym 
i nordic-walking przebiegała 

na dystansie 5 km z opłatą startową 10 zł dla dzieci 25 zł 
dla dorosłych. 
Warto podkreślić, że inicjatywę docenili także samorzą-
dowcy. W niedzielne południe przybyli na start i metę: 
wicestarosta Jacek Thiel, zastępca prezydenta Wejhero-
wa Arkadiusz Kraszkiewicz oraz wójt gminy Wejherowo 
Przemysław Kiedrowski, by wręczać pamiątkowe medale 
dla biegaczy wpadających na metę, a organizatorom 
i uczestnikom pogratulować  cennej postawy społecznej 
i szlachetnej inicjatywy.  
- Ideą dzisiejszego biegu charytatywnego i marszu Nordic-
walking jest wspieranie rehabilitacji naszej ratowniczki 
medycznej Olgi, która przed zachorowaniem bardzo 
udzielała się niosąc pomoc innym, często latając na pomoc 
nawet helikopterem. Dzisiaj znalazła się w takiej sytuacji, 
że to ona potrzebuje pomocy. Dlatego skrzyknęliśmy się 
przez internet żeby zorganizować dla niej wsparcie. Chcie-
liśmy ten bieg zorganizować wcześniej, ale pandemia nie 
pozwoliła nam na to. Cieszę, że nasza akcja wywołała tak 
pozytywny odbiór i efekt  - mówi Monika Formella, liderka 
grupy "Pomaganie jest takie proste".
Pierwszy w na metę w biegu charytatywnym przybiegł 
Kamil Jeremicz ze Środy Wielkopolskiej, który przebywając 
w Bolszewie na krótkim wypoczynku u swojej dziewczyny, 
postanowił przy okazji wystartować w tym biegu, gdyż 
w ten sposób postanowił okazać jej współczucie i solidar-
ność w potrzebie.
Dodajmy, że medale zostały wykonane z drewna i znalazły 
się na niej słowa: "POMAGANIE jest takie proste. Bignę 
i maszeruję dla Olgi. Bolszewo 19.09.2021".

pobiegli i pomaszeRowali 
Dla olgi
spoRt | około 300. uczestników wzięło udział w biegu 
charytatywnym i marszu nordic-walking w bolszewie 
zorganizowanym na rzecz ratowniczki medycznej olgi 
łakomskiej, która wymaga kosztownej rehabilitacji po 
przeszczepie szpiku.

Na terenach wokół luzińskiego Orlika, odbędą się Jesienne Biegi 
Po Zdrowie z Pogorem. W ramach wydarzenia odbędą się biegi dla 
dzieci w kategoriach wiekowych od najmłodszych do VI klasy szkoły 
podstawowej. We współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Luzi-
nie odbędzie się Bieg w kategorii OPEN z Pogorem, głównym boha-
terem książki Katarzyny Keller, "Z kajetu Kajetana. Pogromcy Pogo-
ra" wydawnictwo Kocur Bury, której akcja rozgrywa się w Luzinie. 
Na uczestników biegu tradycyjnie czekają atrakcyjne nagro-
dy, które losowane będą wśród wszystkich uczestników zawodów. 
Impreza połączona będzie z Charytatywną zbiórką elektrośmieci, z któ-
rej dochód przeznaczony będzie dla małej Matyldy, mieszkanki Luzina. 
Zbiórka rozpocznie się w piątek o g. 15.00, a zakończy się w sobotę 25 
września o g. 12.00. Zbiórka odbywać się będzie na parkingu przy Orlik 
Luzino od strony Parku im. Gerarda Labudy. 

Biegi odbędą się już w ten piątek o godzinie 16:00, od 15:00 można 
się na nie zapisywać. Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą pisemną 
zgodę rodzica.  MF

Aktywny piątek dla 
młodzieży
SPoRt | Na wszystkich uczestników będą czekać nagrody i świetne 
atrakcje. Będzie też możliwość zrobienia dobrego uczynku dodając 
śmieci na charytatywną zbiórkę. 

Już 9 Października odbędzie się kolejna 
edycja corocznego biegu POMERANIA 
TRAIL. Organizator przygotował znane 
już z poprzednich edycji malownicze 4 
trasy o różnym stopniu trudności. Po-
cząwszy od 12km przez 25km, 43km aż 
po koronny najciekawszy dystans 63km.
Start i meta zlokalizowane się na terenie 
gminy Luzino z bazą na terenie nowo-
czesnego kompleksu jeździeckiego 
w Barłominie. 
Na trasie nie zabraknie sztywnych 
podbiegów, zejść z korzeniami, rzeczki, 
mostków a nawet stary poniemiecki 
wiadukt kolejowy, na który trzeba 
będzie się wspiąć po bardzo stromych 
schodach. Okoliczne tereny znane są 
przede wszystkim z drugiego najwyż-
szego szczytu na Pomorzu – Jeleniej 
Góry 221n.p.m. gdzie ulokowana będzie 
premia górska. 
Zawodnicy będą mieli do dyspozycji 
kilka bufetów z ciepłymi i zimnymi 
napojami oraz przekąskami. Ponadto 
w celach bezpieczeństwa, oprócz za-
bezpieczenia medycznego, na trasie nie 
zabraknie dodatkowych aut krążących 
w razie potrzeby pomocy na trasie, 

uczestników będzie można śledzić na 
żywo w internecie dzięki trackerom oraz 
aplikacji ŚLEDŹGPS. 
Co roku organizator bije rekordy fre-
kwencji a w tym, wolnym od obostrzeń, 
czasie przewiduje nawet 1000 uczestni-
ków (limit po 250 osób na dany dystans). 
Biuro zawodów będzie otwarte dzień 
wcześniej, czyli w piątek na terenie 
Kompleksu Stajni Barłomino od godziny 
19.00 do 21.00 oraz w sobotę od 6:30 
rano. Zapisy on-line (http://zapisy.
pomerania-sports.pl) kończą się na 4 
dni przed zawodami. W razie wolnych 
miejsc będzie jeszcze możliwość zgło-
szenia w biurze zawodów.
Start koronnego dystansu Pomera-
nia Trail 63 km rusza o godzinie 8:00, 
następnie o godzinie 10:00 ruszają 
maratończycy na 43 km, z kolei półma-
ratończycy na 25 km o godzinie 11:00 
oraz  biegacze na 12 km o godzinie 11:30. 
W między czasie przewidziane są starty 
nordic walking o godzinie 10:15 dla PT12 
km i PT25km.
Rekord trasy PT63 należy do Arkadiu-
sza Ostaszewskiego i wynosi 5:35:24, 
wśród kobiet najszybsza dotychczas 

była Joanna Oberlan-Maroń (6:20:27). 
Natomiast na dystansie maratońskim 
PT43 najlepsze czasy przez dwie edycje 
zawodów wykręcili: Adrian Kępka 
(3:28:28) i Katarzyna Merda (4:20:47). 
Pełne informacje dotyczące zawodów 
znajdziecie tutaj -  www.pomeraniatrail.pl 
Organizator, dzięki sponsorom wydarze-
nia, przewidział liczne nagrody rzeczowe.
źródło: luzino.eu
MF 

bieg pomeRania tRail juŻ nieDługo
spoRt | skierowany jest zarówno do amatorów jak i zawodowych biegaczy, a 3 najdłuższe dystanse są punktowane do 
największej imprezy w biegach górskich na świecie – ultra trail du mont blanc.


